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Zaproszenie na szkolenie online  

pt. Efektywne zarządzanie czasem 

 

Posiadanie umiejętności prawidłowego określania 

celów i skutecznego planowania oraz umiejętności 

radzenia sobie ze złymi nawykami i „złodziejami” 

czasu są niezwykle cenne. 

 

Polska Izba Mleka zaprasza na szkolenie z zakresu: 

„Efektywne zarządzanie czasem”, sfinansowane  

z Funduszu Promocji Mleka w ramach zadania 

„Konferencje szkoleniowe i szkolenia”. 

 

Szkolenie odbędzie się 20 października 2020 r.   

w formie ONLINE. 

 

Poniżej przekazujemy zaproszenie zawierające 

szczegółowe informacje o szkoleniu oraz kartę 

zgłoszenia. 

 

KARTA ZAŁOSZENIOWA 

 

SZKOLENIE ONLINE – PROGRAM 

 

Chętnych prosimy o wypełnienie karty 

zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres mailowy 

szkolenia@izbamleka.pl  do 9 października 2020 r. 

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź  Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej na pismo 

PIM w sprawie zniesienia zakazu 

handlu w niedzielę 

 

Do Biura Polskiej Izby Mleka wpłynęła odpowiedź  

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 

pismo PIM w sprawie zniesienia zakazu handlu w 

niedzielę. 

 

 

ZOBACZ SKAN PISMA 

 

Więcej informacji dostępnych na stronie PIM: 

http://izbamleka.pl/odpowiedz-ministerstwa-

rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-na-pismo-pim-

ws-zniesienia-zakazu-handlu-w-niedziele/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2020/09/KARTA-ZA%C5%81OSZENIOWA.pdf
http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2020/09/SZKOLENIE-ONLINE-PROGRAM.pdf
mailto:szkolenia@izbamleka.pl
http://izbamleka.pl/odpowiedz-ministerstwa-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-na-pismo-pim-ws-zniesienia-zakazu-handlu-w-niedziele/
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Wideokonferencja pod hasłem 

"Wolne od GMO" 
 

Produkcja mleka, stanowi jeden z filarów polskiej 

produkcji zwierzęcej. Niezmiernie ważna jest 

znajomość trendów istotnych z punktu widzenia 

rozwoju tej branży. Jak produkować? Co będzie 

kluczowe dla dalszego, spójnego rozwoju tego 

sektora? Czy certyfikacja “wolne od GMO” będzie 

sposobem na skuteczną walkę o miejsce na rynkach 

zbytu? 

 
 

O tym rozmawiają: 

▪ Marcin Wroński – Zastępca Dyrektora 

Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa. 

▪ Edward Bajko, Prezes Polskiej Izby Mleka, Prezes 

Spółdzielczej Mleczarni Spomlek. 

▪ Roland Dąbrowski Pełnomocnik ds. jakości STW 

S.A. 

▪ Mieczysław Obiedziński, Prezes TÜV SÜD Polska. 

▪ Monika Przeworska – Instytut Gospodarki Rolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia wideokonferencji pod 

hasłem “Wolne od GMO” zorganizowanej w 

ramach kampanii “Wolne od GMO”” która 

sfinansowana jest z Funduszu Promocji Mleka i 

realizowana przez Polska Izba Mleka. 
 

 

OBEJRZYJ WIDEOKONFERENCJĘ 

 

 

 

Wydawca: Polska Izba Mleka 
 

 

Izba Mleka to największa i najprężniej działająca 

organizacja branży mleczarskiej w Polsce. Głównym 

profilem działalności Polskiej Izby Mleka jest 

wspieranie oraz promocja polskiej branży mleczarskiej 

w Polsce  i za granicą. 

 

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl 

artykułów. Przedstawione materiały mają charakter  

wyłącznie informacyjny. 

 

https://www.facebook.com/SwiatRolnikainfo/videos/2666851460279539
https://www.facebook.com/SwiatRolnikainfo/videos/2666851460279539

